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در نبرد نظامی، وقتی دشمن را به صورت همزمان از روبه رو و پشت سر 
هدف قرار دهند، شکست خصم قطعی است، اما رسیدن به عقبه دشمن و 
ضربه زدن به آن، کار هر کسی نیست. آنهایی که چنین ماموریت خطیری 
بر عهده می گیرند نه تنها نباید از مرگ و اســارت بترسند، بلکه باید به 

پیروزی خود اطمینان کامل داشته باشند.
اکنون هنگامه نبردهای سیاســی و اقتصادی و فرهنگی بین انقالب اسالمی 
و صهیونیسم بین الملل اســت. رزمندگان و افسران اسالم به رویارویی با دشمن 
برخاسته اند اما این کافی نیست. زدن عقبه دشمن هم باید در برنامه باشد و این 
مســئله در یک کلمه خالصه می شــود؛  »بیداری«. و در یک جمله بیداری معنا 
می شــود؛ »بیدار کردن ملت های اروپا و آمریکا برای نجات از دست سرمایه داری 

زالوصفت که برده داری و نژادپرستی در دی ان ای آن است.«
محاصره و غافلگیر کردن دشمن در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
یک امر بسیار مهم است. برای انجام چنین عملیات هایی به الگو نیاز داریم تا به 
ما نحوه زدن عقبه دشــمن را آموزش بدهد. آیا بهتر از »حاج احمد متوسلیان« 
سراغ داریم؟! در آستانه سالگرد هجرت بی بازگشتش به لبنان و در روزگاری که 
175 غواص شهید، برای نجات »ما قبرستان نشینان عادات سخیف« آمده اند، سه 
نمونه از رشادت های این دلیر مرد عرصه دفاع مقدس و بنیانگذار لشکر 27 محمد 
رسول اهلل و حزب اهلل لبنان و اولین شکل دهنده محور مقاومت در منطقه غرب آسیا 
را با هم مرور می کنیم تا از او درس زدن عقبه دشــمن را بیاموزیم. باشــد که در 

رویارویی با دشمن به جای طلب آب، توپخانه اش را تصرف کنیم.
حماسه دزلی

زمستان سال 59 بود. جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه انقالب اسالمی آغاز 
و دشــمن وارد خاک ایران شده بود. در برخی مناطق شمال غرب، دشمن با اتکا 
به ضد انقالب، در پی شکستن انقالب اسالمی برآمده و عروسک گردانی می کرد.

در مقابل، وقتی همه خواب بودند، نیروها از حاشیه شهر مریوان شبانه به راه 
افتادند حال آنکه نمی دانستند قرار است کجا بروند و چه کنند. فقط یک چیز را 
مطمئن بودند. حاج احمد متوسلیان، فکر بزرگی در سر دارد و صالح نمی داند به 
نیروها بگوید، نکند که نفوذی ها و خبرچینان، دشــمن را هشیار کنند. تا ساعت 
هفت صبح نیروها بی وقفه پیشروی کردند. نوع مسیر نشان می داد که حاج احمد 
در حال رفتن به سوی خاک عراق برای انجام عملیات برون مرزی است اما ناگهان 
دور می زند و باالی سر روستای »دزلی« درمی آید. روستایی در استان کردستان 
که در ارتفاعات قرار گرفته و ضد انقالب و کومله از آنجا به دشت مشرف بودند.

نیروهای حاج احمد با کمترین درگیری وارد روستای دزلی می شوند و آنجا 
را آزاد می کنند. بعدا نیروها متوجه می شــوند که اگر حاج احمد می خواســت از 
دشت و به صورت رو در رو وارد دزلی شود، همه قتل عام می شدند اما فرمانده شان 
آنها را از مســیر دیگری برد تا دشــمن متوجه هدف سپاه اسالم نشود و در یک 
غافلگیری به ســمت دزلی چرخیده اســت. احمد و نیروهایش با حمله به عقبه 

دشمن، او را غافلگیر کردند.
شاهکار فتح المبین

نمونه دوم، زدن عقبه دشــمن و تصرف آن توســط حاج احمد متوسلیان و 
نیروهای لشــکر 27 محمد رسول اهلل در عملیات فتح المبین است. البته آن زمان 
لشــکر 27 محمد رســول اهلل یک تیپ بود. قرار بود عملیات فتح المبین از چهار 
جبهه نصر، فتح، قدس و فجر آغاز شــده و به آزادسازی اراضی وسیعی از استان 
خوزستان منجر شود. ارتش عراق روی ارتفاعات »علی گره زد« 180 قبضه توپ 
با کالیبر های مختلف مستقر کرده و شهرهای دزفول و شوش را از فاصله 50- ۴0 
کیلومتری گلوله باران می کرد. دشمن این عمل را از اوایل جنگ انجام می داد و 

حاال حاج احمد در فکر خاموش کردن این حمالت بود.
برنامه ریزی حاج احمد برای دســت زدن به یک رزمایش غیرمتعارف یعنی 
دور زدن و نفوذ در عمق مواضع دشمن از جناحین بود. او فرمانده جبهه نصر بود 
و در حالی که ســه جبهه دیگر برای رویارویی با دشمن آماده می شدند، احمد به 

زدن عقبه خصم می اندیشید.
اگر این مانور پیچیده و حساس با موفقیت به اجرا در می آمد، در مرحله بعد 
و با آغاز یورش سراســری، رزمندگان اسالم بدون مواجه شدن با حجم مهلک و 
سنگین آتش توپخانه ای عراق می توانستند به راحتی خود را به مواضع و استحکامات 

قوای دشمن در منطقه برسانند.
حاج احمد متوسلیان و نیروهایش 20 کیلومتر پیاده روی کردند تا به محل 
استقرار توپخانه های دشمن رســیدند. حتی ارتباطشان با قرارگاه مرکزی کربال 

هم قطع شده بود.
حاج احمد و نیروهایش از پشــت سر دشمن درآمدند و 96 قبضه توپ را با 
خود به جبهه خودی آوردند. به این ترتیب کار برای سه جبهه دیگر که از روبرو با 
دشمن درگیر بودند راحت تر شد. کاربه جایی رسید که نیروهای حاج احمد عالوه 
بر پیروزی در جبهه خود به کمک جبهه های دیگر هم شتافتند. این عملیات در 

دوم فروردین ماه 1361 انجام شد.
بستن راه فرار دشمن

در مرحله سوم عملیات الی بیت المقدس که به آزادسازی خرمشهر انجامید، 
قرار شــد گروهی از نیروها به طرف مرز ایران و عراق در شلمچه بروند و راه فرار 
و عقب نشینی بعثی ها را سد کرده و آن ها را از پشت سر در محاصره قرار دهند. 
این مهم به تیپ 27 محمد  رســول اهلل به فرماندهی حاج احمد متوسلیان واگذار 
شــد. طراح عملیات حسن باقری بود اما اجرا به حاج احمد و نیروهایش سپرده 
شد تا با عبور از پل نو به اروند رود برسند و دشمن را از پشت سر محاصره کنند. 
بعثی ها در دوسوی پل نو مستقر بودند اما حاج احمد و نیروهایش به کمر صفوف 
دشــمن زدند و وسط را بستند. به این ترتیب ارتباط بعثی ها با عراق قطع شد و 
از روبرو هم با دیگر رزمندگان اســالم مواجه شدند. خرمشهر آزاد شد و 16 هزار 

نیروی ارتش بعث، به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند.
حاج احمد! کجایی در این روز ها؟

دشــمن همه استعداد خود را برای شکستن انقالب اسالمی به میان آورده و 
جمهوری اسالمی در برهه حساسی قرار گرفته است. یک جبهه در مقابل دشمن 
قرار گرفته و در حال نبرد سیاسی- اقتصادی است. اما به جبهه دیگری نیاز است 
که عقبه دشمن را هدف قرار دهد یا تصرف کند. تعداد زیادی سفارتخانه و رایزنی 
فرهنگی در ممالک غربی داریم. حق طلبان، طرفداران انقالب اســالمی، مخالفان 
ســرمایه داری و اسالم گراها و دین گراها هر روز در جهان غرب بیشتر می شوند. 
اروپای شرقی رسته از کمونیسم حاال از پناه بردن به دامن غرب پشیمان شده اما 
پناهی نمی یابد. زدن عقبه دشمن از راه بیدار کردن ملت های اروپایی و آمریکایی 

و کمک به آنان برای انقالب علیه سرمایه داری یک وظیفه خطیر است.
بیندیشیم که حاج احمد متوسلیان چگونه به این درجه از قوت ایمان و تدبیر 
انقالبی رســید که دلیرانه و هوشمندانه دشمن را غافلگیر می کرد و به عقبه اش 
ضربــه می زد. عقب راندن خصم از راه زدن عقبه اش با دیپلماســی عمومی، یک 
مســیر است اما طرف دیگری هم وجود دارد که احمد متوسلیان های امروز باید 
آن ها را پیدا کنند و کار هر کســی نیســت. کاش خود حاج احمد برمی گشت و 
لشکری مهیا می کرد برای زدن و تصرف عقبه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

دشمن در اروپا و آمریکا.
احمد آخرین ماموریت خود برای زدن عقبه دشــمن را در ســوریه و لبنان 
انجام داد و محور مقاومت را شکل داد از 1۴ تیر ماه 1361 تاکنون، دوستدارانش 
چشم انتظار آمدنش هستند و این روز ها نجوا می کنند که »احمد جان تاکنون، 
175 غواص برای نجات ما آمدند، پس کجایی که حزب اهلل را در صحنه های نبرد 

امروز فرماندهی کنی؟!«

دشمن شکنی 
به سبک »حاج احمد متوسلیان«

  مصطفی آزادی

  سمیرا خطیب زاده

چند روز پیش با چند تماس تلفنی و اصرار فراوان باالخره موفق 
شدم پای سفره دلش بنشینم. پای سفره دل یک همسر شهید، همسر 
شهید مدافع حرم. ســفره دلی که پر از دلتنگی بود، پر از خاطرات 
شیرین، پر از آرامش. چهار سال بیشتر از زندگی مشترکشان نگذشته 
بود، اما »اسماء موسوی« چنان از همسرش سخن می گفت که گویا 
در همین مدت کوتاه، عمق عشق و دلبستگی را تجربه کرده است، 
به اندازه یک عمر. بعد از مصاحبه با خود فکر می کردم کاش زندگی 
مشترک آن ها به این زودی پایان نمی یافت. کاش الگویی برای جوانان 
امروز بود که بعضی هاشان با وجود امکانات بسیار باز هم گمشده ای 
به نام آرامش دارند. اما بهترین پاسخ خون شهید بود. » شهید سید 
مهدی موسوی«، خون شهید جوانی که در 29 بهار زندگی بزرگترین 
درس را به نسل جوان ما داد. درس گذشت و ایثار، درس یاری دادن 
به مظلومین مسلمان، حتی اگر ایرانی نباشند. تا امروز » سید اسماء 
موسوی« بعد از دو سال بنشیند و از زیبایی های زندگی مشترکشان 
بگوید، از خانه گلی که در بهشــت مهدی برایش ساخته و انتظارش 

را می کشد...
***

خودتان و همسرتان را معرفی کنید؟
سیده اسماء موسوی، همسر شهید سید مهدی موسوی از مدافعان حرم 
هستم. هر دو عرب زبان هستیم و اهل اهواز. من لیسانس مامایی دارم و هم 

اکنون هم در همین رشته فعالیت می کنم . 
شغل همسرتان چه بود؟

همسرم کارمند اداره صنعت و معدن و تجارت شهر اهواز بود. فوق دیپلم 
کامپیوتر داشت و مشغول ادامه تحصیل بود. دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی 

بود اما در واقع یک بسیجی بود.
با هم فامیل بودید؟

خیر، قبل ازدواج همدیگر را نمی شناختیم.
خودتان و همسرتان خیلی جوان هستید؟

همسرم متولد 31 شهریور 1363 است. و من متولد سال 62 هستم.
اصال آشنایی تان چگونه بود؟ 

ازدواج ما کامال سنتی بود. پدر من و مهدی هر دو فرهنگی هستند و هر 
دو بازنشسته. در یک مدرسه غیر انتفاعی با هم کار می کردند. مهدی هم در 
آن مدرسه تدریس می کرد. معلم قرآن مدرسه بود. همان جا آشنایی بین پدر 
من و مهدی ایجاد شد. پدر مهدی با مدیر مدرسه صحبت می کند و می گوید 
که دنبال یک دختر خوب برای پسرش می گردد. مدیر مدرسه هم من - یعنی 
دختر آقای موسوی- را به پدر مهدی پیشنهاد می دهد. پدرم هم چون مهدی 
را می شناخت و نسبت به خانواده ایشان هم شناخت کامل داشت می پذیرد  

و یک روز برای خواستگاری می آیند.
شما هم در وجود آقا مهدی چه چیزی را دیدی که برای ازدواج 

انتخابش کردید؟
راســتش را بخواهید من اولین باری که مهدی را دیدم اصال نپسندیدم. 
مهدی هیکل درشت و چهار شانه ای داشت و در نگاه اول فکر کردم از لحاظ 
ســنی خیلی از من بزرگترند، لذا مخالفت کردم )در حالی که یک سال از من 
کوچک تر بودند(، قضیه سن ما، تا مدت ها تبدیل به موضوع خنده داری برایمان 
شــده بود. اما من در زمان خواســتگاری این را نمی دانستم و بعد صحبت با 

مهدی نظرم کامال عوض شد. 
حاال آقا مهدی چه گفتند که نظر شما را تا این حد تغییر داد؟

هیچ وقت یادم نمی رود که مهدی صحبتش را با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
و توسل به حضرت زهرا)س( شروع کرد و این خیلی برایم مهم بود. در کنار 
این در صحبت هایی که روز اول با من داشــت منطق ایشان برای من خیلی 
رضایت بخش بود که بر تک تک کلمات مهدی حکمفرما بود. خواسته هایی 
که مطرح می کردند با اعتقادات مذهبی من همخوانی عجیبی داشت. خانواده 
من و مهدی از نظر فرهنگی و مذهبی نزدیکی زیادی با هم داشتند. پدر هر 

دو ما فرهنگی بودند و مسایل مذهبی برای هر دویشان مهم بود.
این نکته را بگویم که مهدی روز اول خواســتگاری اصال در مورد این که 
بسیجی هستند و در بسیج فعالیت زیادی دارند چیزی به من نگفتند. شاید 
چون می دانستند این مسایل برای من خیلی ارزش تلقی می شود نمی خواستند 
در نگاه و تصمیم گیری من نسبت به ایشان تاثیر بگذارد. شاید هم می خواستند 

ریا نشود. بعد از عقد این مسایل را فهمیدم. 
از حال و هوای خانواده تان و خانواده مهدی بگویید. در چه خانه ای 

بزرگ شدید؟
مــن فرزند اول خانوده ام، تــک دخترم و خواهر ندارم. مهدی هم فرزند 
ارشد خانواده است. وجه تشابه من و مهدی خیلی زیاد است. خانواده ما یک 
خانواده مذهبی اســت. در خانه ما همیشه هیئت برپاست یک جورایی خانه 
ما مرکز اصلی هیئت اســت. توی مناسبت ها هم حسابی سرمان شلوغ است. 
اول ها هیئت مردانه و زنانه بود. اما حاال دیگر فقط زنانه اســت و مادرم هم 

مسئول هیئت است.
چه سالی ازدواج کردید؟

روزی که به ایشــان جواب مثبت دادم روز میالد امام علی )ع( بود. تیر 
87 عقد کردیم. روز عقدمان هم بعثت پیامبر اکرم)ص( بود و یک سال و دو 
ماه عقد کرده بودیم. روز عروسی مان هم میالد امام زمان)عج( بود. ما مراسم 

  سعید مستغاثی

آنها که در شــرایط اشغال هزاران کیلومتر مربع از خاک میهن، دفاع 
را نادرست می دانستند، گفتند که ادامه دهندگان جنگ مقصر هستند! 
آنان که روزی دل در گرو صدام و اعوان و انصارش داشــتند و امروز ســر 
در توبره حامیــان آن روز صدام دارند، می گویند که عراقی ها مقصرند، 
آنها بچه های شما را کشتند و حاال هم دارید کمکشان می کنید! گروهی 
هم اشتباهات فرماندهی جنگ را عنوان می کنند که علی رغم تردید در 
لو رفتن عملیات اما به هر دلیلی آن را ادامه داد. منظورم طریقه شهادت 
غواصان رشــیدی است که مردم قدر شناس به وداع با آنها رفتند. نحوه 
شــهادت این رزمندگان شهید بسیار تکان دهنده بود و قلب هر ایرانی و 

مسلمان و انسان آزاده را به درد آورد.
اما با وجود همه آنچه عنوان می شــود و می گویند و شایع است، در 
یــک موضوع به هیچوجه نمی تــوان تردید کرد. در یکی از صحنه های 
پایانی فیلم »از کرخه تا راین« )ابراهیم حاتمی کیا-1371( که گروهی از 
خبرنگاران خارجی به مصاحبه با مجروحان شیمیایی مشغولند، یکی از این 
مجروحین )که نقش وی را مرحوم ابراهیم اصغر زاده ایفا می کند( در پاسخ 
یکی از همان خبرنگاران که درباره جنایت صدام می پرسد، می گوید ، گناه 
صدام هر چه باشد، گناه آنهایی که به وی کمک کردند،سالح شیمیایی 

دراختیارش گذاردند و تقویتش کردند ، بیشتر است.) نقل به مضمون(
گفته می شود اغلب غواصان شهیدی که در تهران تشییع شدند، در 
عملیات کربالی ۴ به شــهادت رسیدند و گفته شده عملیات کربالی ۴ 
پیش از شروع لو رفته بوده است. دیوید کریست »مورخ ارشد« و مشاور 
ســابق وزارت دفاع ایــاالت متحده، در مــرداد 1392 در مصاحبه ای با

بی بی سی فارسی تایید کرد که ایاالت متحده با ارائه اطالعات عملیات 
کربالی ۴ به عراقی ها، باعث شکســت این عملیات شده است. کریست 
اضافه کرد که به طور کلی آمریکا، حداقل از حدود دو سال قبل از عملیات 
کربالی ۴ تصمیم به حمایت اطالعاتی از حکومت عراق گرفته بود. مطابق 
یک ســند از طبقه بندی خارج شده، در ســال 198۴ رونالد ریگان در 
دســتوری دولت آمریکا را موظف به جلوگیری از سقوط صدام در مقابله 
با جمهوری اســالمی ایران کرده بود. دستوری که در سال های بعد، به 

کمک های اطالعاتی موثر واشنگتن به بغداد انجامید.
شــاید اگر همین امروز هم به آرشــیوهای خبری آن روزهای جنگ 
مراجعه کنیم  خبر پرواز آواکس های آمریکایی از پایگاه های عربستانی 
و ارسال اخبار آرایش جنگی ایران برای عراقی ها جزو گزارشات مکرر و 

روزمره آنها رویت شود.
اگرچه امروز دیگر حمایت و وادار کردن یا چراغ ســبز دادن آمریکا 
و غرب به صدام برای تجاوز به ایران، موضوعی تازه محســوب نشده و با 
افشــای دهها ســند و مدرک معتبر )به جز آنچه در طول جنگ 8 ساله 

چه کسی قاتل غواصان است؟ اشاره: 
این مطلب، تلخیصی اســت از متن کامل نگارنده با عنوان 
»دلواپس نیستم اما ذوق زده نشــویم« که در حاشیه برخی از 
واکنش ها به بازگشت شکوهمندانه پیکر غواصان شهید و برگزاری 

مراسم حماسی تشییع آن ها نوشته شده است.
فرهنگ مقاومت

***
از سوی ایاالت متحده در حمایت 
عملــی از صدام و رژیمش صورت 
گرفــت( در این باره ، هر فردی با 
کمی مطالعه می تواند آن را دریابد. 

از جمله اینکه :
1-    وقتــی کودتای نوژه در 
تیرماه 1359 شکســت خورد در 
اعترافات ســران کودتا و اســناد 
دیگری که از منابع مختلف فاش 
شد، روشن گردید که آمریکا برای 

به شکست کشاندن انقالب اسالمی دو طرح عاجل کودتای نظامی و جنگ 
را در نظر گرفته و کودتای نظامی را در اولویت نخست خود قرار داده است. 
دوستانی که سن و سالشان قد نمی دهد، می توانند به روزنامه ها و جراید 

ان روزها و اعترافات سران کودتای نوژه مراجعه کنند.
2-    با شکســت کودتای نوژه، تقدم دوم طــرح توطئه علیه نظام 
جمهوری اسالمی یعنی جنگ تحمیلی صدام در دستور کار قرار گرفت. 
روزنامــه »ایت دیز« در 11 اکتبــر 1980 )حدود 3 هفته پس از تجاوز 
صدام به خاک ایران( درباره تحرکات سیاسی پیش از آغاز جنگ نوشت :

»...برژینسکی )مشاور امنیتی جیمی کارتر( برای آماده سازی و اطالع از 
وضع عراق برای شروع جنگ ، سفرهای محرمانه مکرری به بغداد کرد، به 
طوری که مجله ژورنال استریت مورخ 8 فوریه 1980)هفت ماه و دو روز 
پیش از آغاز تجاوز صدام(  یکی از این سفرهای محرمانه را فاش ساخت 
و تایمــز لندن مورخ 17 ژوئن 1980)حدود 2 ماه قبل از شــروع جنگ 

تحمیلی(  به مالقات برژینسکی و صدام اشاره کرد..«
3-    فیلم مستندی که از مالقات دونالد رامسفلد به عنوان فرستاده 
ویژه ریگان با صدام در سال 1983 )3 سال پس از آغاز جنگ( وجود دارد 

را می توان گفت تقریبا هر فرد پیگیر آثار مستند تاریخی ، دیده است.
۴-    در 30 فروردین 1367 ایاالت متحده به نفت کش ها و سکوهای 
نفتی غیرنظامی ایران در خلیج فارس حمله کرد. تنها دو روز پیش از آن 
و در روزهای 28 و 29 فروردین، عراق برای بازپس گیری شبه جزیره فاو 
شروع به بمباران شیمیایی و به کارگیری آتش بسیار سنگین توپخانه علیه 
مواضع ایران نموده بود. در جریان این حمله بالگردهای آمریکایی به نفع 

نیروهای عراقی مستقیماً وارد جنگ با ایران در فاو شدند.
5-    در 12 تیرماه 1367 ناو جنگی وینسنس به هواپیمای مسافربری 
ایرانی حمله موشکی کرد که در جریان این حمله همه 290 مسافر و خدمه 
هواپیما کشته شدند. آمریکا نه تنها از این جنایت بزرگ عذر خواهی نکرد 
بلکه چندی بعد به آدمیرال ویلیام راجرز )فرمانده ناو وینســنس( مدال 
شــجاعت اعطا نمود!! نکته قابل توجه اینکه رونالد ریگان در 31 شهریور 
1366 در ســخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را 

رسماً تهدید کرد که اگر به قطعنامه 598 پاسخ منفی بدهد، چاره ای جز 
یک »اقدام عملی« باقی نمی ماند!!!

حمایت های آمریکا و غرب از صدام حتی صدای برخی فیلمســازان 
آمریکایی را هم درآورد:

1-    جرج لوکاس فیلمساز معروف آمریکایی و سازنده سری فیلم های 
جنگ های ستاره ای در کنفرانس خبری پس از نمایش فیلم »جنگ های 
ستاره ای : انتقام سیث« در جشنواره کن سال 200۴ )یک سال و نیم پس 

از دستگیری صدام( خطاب به خبرنگاران گفت:
»ما خودمان به صدام پول دادیم و او را مجهز به ســالح های کشــتار 
جمعی کردیم، اما هرگز فکر نمی کردیم که صدام روزی قرار است دشمن 
ما شــود. ما به جنگ با ایران رفتیم و از صدام به عنوان نماینده خودمان 
اســتفاده کردیم. وقتی من در پایان جنگ ویتنام و در دوران نیکســون 
داستان نخستین »جنگ های ستاره ای« را می نوشتم، بیشتر می خواستم 
موضوع تبدیل شدن دموکراسی به دیکتاتوری را به چالش بکشم. در آن 
دوران هنوز چیزی به اسم جنگ آمریکا و عراق وجود نداشت... اما تطابق 
آنچه ما در جنگ با ویتنام و عراق انجام دادیم واقعاً غیرقابل باور است«.

فیلمساز مشهور آمریکایی از احساس ناخوشایند خود نسبت به خطر 
از دست رفتن ایده آل های دموکراسی آمریکایی گفت و افزود: »آنچه امروز 
در ایاالت متحده رخ می دهد، درست شبیه وقایع درون فیلم است. البته 
گمان نمی کنم اوضاع به این زودی ها درســت شود و امیدوارم کشور ما 

دچار سرنوشت داستان فیلم من نشود«.
2-    امــا صحبــت کنایه آمیــز در این باره مربوط بــه مایکل مور 
ساز معروف آمریکایی( به هنگام دستگیری صدام در 13 دسامبر  )مستند
2003 بود. چنین صحبت هایی می تواند حداقل برای برخی روشنفکران ما 
جالب باشد؛ روشنفکرانی که این روزها، عجیب از قطار روشنفکری دنیا جا 
مانده اند و بیشتر زمزمه گر باورهای کهنه گذشته هستند. اگرچه این اولین 
بار نبود که یک روشــنفکر آمریکایی از واقعیات و حقایق جاری در دنیا 
می گفت، مایکل مور به هنگام دستگیری صدام در مقاله ای تحت عنوان 

»باالخره هیوالی فرانکشتاین مان را دستگیر کردیم« نوشت:

»آمریکا دوست صدام بود. ما عاشق صدام بودیم. ما او را مسلح کردیم. 
ما به او کمک کردیم که ایرانی ها را با گاز شیمیایی نابود کند... این اولین 
بار نبود که ما از یک رژیم جنایتکار حمایت می کردیم. اصوالً ما دوســت 
داریم نقش فرانکشتاین داشته باشیم. هیوالهای زیادی درست کرده ایم: 
شاه ایران، سوموزای نیکاراگوئه، پینوشه شیلی و... و موقعی که دیوانه وار به 
جان مردم افتاده اند، بی تفاوت شده و یا خود را حیرت زده نشان داده ایم... 
ما صدام را دوست داشتیم چون حاضر شد به جنگ آیت اهلل برود. اطمینان 
حاصل کردیم که میلیون ها دالری که برای خرید اســلحه الزم داشت به 
دست آورد؛ سالح های تخریب همگانی. درست خواندید، او به این سالح ها 

مجهز بود. ما خوب می دانیم چون خودمان به او داده بودیم!!...«.
هوش سرشــاری نمی خواهد که در عمق جنایت وحشیانه ای که در 
مورد غواصان شهید رخ داده، حضور تمام قد ایاالت متحده آمریکا را رویت 
کنیــم و نه فقط در این فقره که در تمامی جنایاتی که صدام و رژیمش 
در طول 8 سال جنگ تحمیلی انجام دادند، نقش آمریکا ملموس است. 
دونالد رامســفلد که در سال 1983 به عنوان نماینده مخصوص ریگان با 
صدام دیدار کرد در کتاب خاطراتش به نام »دانســته ها و نادانسته ها«، 
علت حمایت آمریکا از صدام را دشمنی وی با ایران و سوریه )دو دشمن 

ایاالت متحده( می داند!
اگرچــه در آن روزهــا در واقع همه دنیا بــه صدام و رژیمش کمک 
می رســاند؛ از فرانسه مهد دموکراســی که سوپر اتاندارد و موشک های 
اگزوســه می داد تا شوروی که موشک های اســکادش را تقدیم صدام 
می کرد تا آلمان که ســالح های شیمیایی در اختیارش می گذاشت )و 
امروز روشــن شده که آلمانی ها از بررسی نتیجه آزمایشات و معالجات 
مجروحین شیمیایی ایران، در اصالح و قدرتمندتر کردن آثار سالح های 
شیمیایی بعدی خود که برای صدام می فرستادند بهره می گرفتند! آیا 
موجوداتی سبوع تر و وحشی تر از این جانوران سراغ دارید؟!( تا مرتجعین 
عرب امثال آل ســعود و ملک حسین اردنی و ملک حسن مراکشی و ... 
که چک های میلیاردی می کشــیدند و ســرباز می فرستادند. بنا برآمار 
اعالم شده از 15 کشور از جمله سودان، سومالی، تونس، مراکش ، اردن 
، موریتانی و...  در میان ارتش صدام ، ســرباز وجود داشــت که بعدا در 
میان اسرای عراقی نامشان نوشته شد.)جنگی که علیه ایران به راه افتاده 

بود، یک جنگ جهانی بود(.
بنابر آنچه آمد ، نسبت دادن شهادت رزمندگان غواص عملیات کربالی 
۴ و 5 به مردم عراق، جز ساده اندیشی نبوده و در نگاهی خوش بینانه ناشی 
از کمبود معلومات و سواد تاریخی و سیاسی به نظر می آید. مانند آن است 
که بدون شــناخت و رسیدگی و درمان سرطانی که فرد بیماری را مورد 
هجوم قرار داده و فی المثل باعث لق شدن برخی دندان های وی  شده )از 
سرطان های رایج( به دندانپزشک مراجعه کرده و به کشیدن آن دندان ها 
مشغول شویم! و به راستی کدام سرطان تاریخی است که همچون انگلیس 
در ۴-3 قرن گذشته و مانند آمریکا در 60-50 سال سپری شده ، در هر 
نقطــه از این کره خاکی که جنایت و قتل و غارتی صورت گرفته، حضور 
نداشــته است. نیازی به فهرســت کردن نیست که امروزه خود مورخین 
غربی بهتر و رساتر، نوشته  و گفته اند اما متاسفانه معلوم نیست که چرا 

برخی دوستان آن را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند!

گفت وگوی تفصیلی با همسر شهید موسوی، شهید مدافع حرم

می گفت تنها مسیر زندگی ما 
خط والیت است

***
* در آخرین تماس تلفنی اش به من گفت تنها مسیر زندگی 

شما خط والیت است. آقا هر چه گفت همان را انجام بده و بس.  
***

جشــن عروسی نگرفتیم. این نظر هر دوی ما بود. برای عروسی به یک سفر 
مشهد رفتیم.

دوران عقدتان چگونه گذشت؟
در دوران عقدمان خیلی به هم وابسته بودیم. همه جا با هم بودیم. مهدی 
خودش عضو هیئت بود و در پخت و پز آنجا کمک می کرد. من را به مراسم های 
هیئت می برد. یادم می آید اولین شب قدرمان را در خانه گذراندیم. این نظر 
هر دویمان بود. شــب 19 ماه مبارک رمضان بود. با هم قرآن سر گذاشتیم. 
مراســم معنوی خیلی قشنگی بود. بغض هر دویمان بدجوری ترکیده بود و 
صدای هق هق گریه هردویمان بلند شــده بود. خاطره آن شب را هیچ وقت 
فراموش نمی کنم. بعد از تمام شدن مراسم به هم زیارت قبول گفتیم. مهدی 
گفت :» بیا بریم شام را بیرون بخوریم.« تعجب کردم. آن شب شام بیرون پیتزا 
خوردیم. البته بعد از آن شــبهای قدر بعدی را به مسجد رفتیم. اصال مهدی 
یکی از اعتقاداتی که داشت این بود که هفته ای دو روز برویم و غذای بیرون 
بخوریم. کال آقا مهدی به مســئله غذا خیلی اهمیت می داد و خوش خوراک 
هم بود. مهدی همه  رستوران های خوب اهواز را هم می شناخت و می دانست 

کدام غذای خوبی دارند.
زندگی تان چطور بود؟ همسرتان از نظر اخالقی چگونه بود؟ 

زندگی خیلی آرامی داشتیم. آرامش کلید واژه اصلی زندگی ما بود، چیزی 
که االن در زندگی خیلی ها، حتی جوان ها پیدا نمی شود. 

مهدی در جمعی که وارد می شدیم همیشه جلسه را توی دست می گرفت. 
خیلی خوش صحبت و خوش فکر بود. اطالعاتش در همه زمینه ها باال بود و در 
مسایلی که مطرح می شد جواب های قانع کننده و خوبی می داد. این طور نبود 
که اطالعاتش را نشان بدهد یا به اصطالح به رخ دیگران بکشد. اگر سوال یا 
مسئله ای پیش می آمد که نیاز به پاسخگویی داشت وارد بحث می شد. بعدها 
فهمیدم که مطالعات زیاد و خیلی عمیقی روی مسایل، بخصوص مسایل روز 
دارد. هر وقت به خانه می آمدیم مسایل جمع را دوتایی تحلیل می کردیم و 

او از من سوال می کرد که آیا پاسخ های من یا صحبتش در جمع خوب بوده 
یا قانع کننده بوده است؟ و چکار کنیم تا بهتر شود. نظر من را می خواست 

و برایش مهم بود.
چند سال با هم زندگی کردید؟ بچه ای هم داشتید؟
کمتر از چهار سال. قسمت نشد که بچه ای داشته باشیم.

در طول این چهار سال چه خاطره ای از شهید موسوی بیشتر در 
ذهنتان مانده است؟

شاید مهمترین ویژگی مهدی که هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود این 
باشــد که در همه حال به فکر مردم بود. بخصــوص آنهایی که از نظر مالی 
در وضعیت مناســبی نیستند. فقط هم مســایل مالی نبود. هر کاری که از 
دستش برای باز کردن مشکالت مردم بر می آمد، کوتاهی نمی کرد. همیشه 
قدر باز باشد تا  اســماء برایم دعا کن از نظر مالی دست و بالم آن  می گفت:»

هرکس که به من رجوع می کند نا امید برنگردانم و بتوانم بهش کمک کنم.« 
آن موقع زندگی ما یک زندگی کارمندی بود و با کلی قسط.

البته در طول زندگی کمک هایش را مخفیانه و به دور از چشم من انجام 
می داد. بعد از شهادتش خیلی ها آمدند و از کمک های مهدی در حق خودشان 
گفتند. همه اش هم کمک های مالی نبود. خیلی ها برای اینکه کارشــان در 
جایی درست شود می آمدند پیش مهدی و او هم از کمک دریغ نمی کرد. 

یک خاطره دیگر هم این بود که همیشه مدتی که از زندگیمان می گذشت 
مثال شش ماه یا یک سال در مورد خودش از من نظرخواهی می کرد. می پرسید 
که به نظرت من همسر خوبی برایت بوده ام یا نه؟ از من راضی هستی؟ چه 
ایراداتی دارم یا در کجا اشتباه کرده ام و واقعا سعی می کرد که اشتباهاتش 

را جبران کند.
اولین بار کی به جبهه و جنگ رفتند؟ به کدام کشور؟

به سوریه رفتند، به عنوان مدافع حرم حضرت زینب )س(. از طریق همان 

فعالیت های بسیج به این وادی ها عالقه مند شدند. اصال همه زندگیش در پایگاه 
و حوزه و ناحیه بسیج بود. یک روز به او گفتم: » مهدی مطمئنم اگر دوران 
هشــت سال دفاع مقدس بودی، یک روز هم جبهه را ترک نمی کردی؟« در 
جوابم گفت:» مگر غیر از این فکر می کردی؟« من هم به او می گفتم:»مطمئن 
باش اگر تو خط مقدم جبهه بودی من هم پشت جبهه و بحث امدادرسانی به 

مجروحان را رها نمی کردم.« از همان اول دوتایی مثل هم بودیم.
چه شد که شهید موسوی به سوریه و جنگ رفتند؟ یا بهتر بگویم 

شما چگونه راضی شدید که ایشان بروند؟
اصال به من نگفت که می خواهد برای جنگ به سوریه برود. شاید چون 
می دانست من راضی نمی شوم. عاشق زیارت امام حسین)ع( و سفر کربال بود. 
همزمان با انتقال ضریح جدید حضرت به عراق بود که مهدی بحث رفتن به 
کربال را مطرح کرد. من هم خیلی خوشحال شدم که می خواهد برود زیارت.
بعــد از یــک هفته دیدم که از او خبری نشــد. تماس گرفت و گفت که 
آمدنش به تعویق افتاده و کاری پیش آمده است. من هم گمان کردم که در 
جریان نصب ضریح جدید امام حسین)ع( ایشان هم درگیر کار شده اند. زیاد 

پا پیچش نشدم. اما آمدنش ۴5 روز تمام طول کشید. 
من وابســتگی شدیدی به مهدی داشــتم و بعد از ازدواجمان این اولین 
باری بود که از او جدا می شدم. طبیعتا برایم خیلی سخت بود. روزهای اول 
خودم را عادی نشان می دادم اما سفر مهدی که به درازا کشید، دیگر طاقتم 
طاق شد و ظاهرم هم نشان می داد که از درون دارم چقدر اذیت می شوم.

هر ســه یا چهار روز یک بار زنگ می زد. خیلی کوتاه فقط می گفت که 
حالش خوب اســت و تلفن را قطع می کرد. می گفت کار دارم. می پرسیدم 
کجایی؟ می گفت یه جایی. می پرسیدم کی می آیی؟ می گفت زود، خیلی زود!
اواخر که حتی تماس هم نمی گرفت. وقتی مهدی از پشت تلفن بی قراری 
و ناراحتی من را متوجه شده بود، برگشت. ایران که آمد گفت :» می خواستم 
تا تعطیالت عید آن جا بمانم ولی دیدم خانم دیگر بریده است، برای همین 

زودتر برگشتم!« 
حاال همه این ها در شرایطی است که من فکر می کنم ایشان برای زیارت 
و انجام یک ســری کارهای بازسازی حرم به کربال رفته اند و اصال از سوریه و 

جنگ چیزی نمی دانم!
تاریخ اولین رفتنشان در خاطرتان مانده است؟

حوالی دی ماه سال 91 بود که رفتند و شش اسفند برگشتند.
وقتی آمد، چه شد؟

خوب من هم به او زیارت قبول گفتم. مهدی هم یک عالم سوغاتی برایم 
گرفته بود. می گفت همه این ها را ظرف یکی دو ساعت گرفته ام. به مهدی 
گفتم: » این اولین و آخرین باری است که اجازه دادم بدون من به سفر بروی! «

پس کی فهمیدید که اصال کربال نرفته است؟ 
همه وســایلش را از من پنهان کرده بود حتی پاسپورتش. ولی مهدی از 
روی همان ســوغاتی هایش لو رفت. روی هر کدام از خریدهایش نوشته بود 
دمشق یا سوریه. حتی آدرس فروشگاهش را هم داده بود که در سوریه بود. 
تازه فهمیدم که او اصال کربال و زیارت نرفته اســت. راستش را بخواهید 
دنیا دور ســرم چرخید به حدی حالم بد شد و منقلب شدم که تصورش هم 
غیر ممکن است. وقتی موضوع را به او گفتم اولین سوالی که پرسید این بود 
که چه کســی موضوع را به تو گفته اســت. من هم جواب دادم هیچ کس از 
ســوغاتی هایت فهمیده ام. خیلی گریه کردم. پیش خودش هم گریه کردم. 

مهدی اصال طاقت دیدن گریه من را نداشت. اما هیچ نگفت.
خب آن سال عیدتان چگونه گذشت؟

چون می خواست من را از آن حال و هوا در بیاورد، سال تحویل 92 رفتیم 
مشهد. زیارت آقا امام رضا)ع(. توی حرم امام رضا)ع( به من گفت: » اسماء دعا 
کن من بروم و این بار شهید شوم.« چند ماه بعدش هم دوباره رفت سوریه.

-  شما را چگونه راضی کرد تا دوباره به جنگ برود؟
شاید باورتان نشود اما تنها چیزی که توانست مرا قانع کند صحبت های حضرت 
آقا بود. مهدی از حرفهای آقا برایم می گفت و این که در زمان  فعلی شرکت کردن 
در ایــن جنگ و دفاع از حرم حضــرت زینب)س( و در واقع دفاع از مظلوم هدف 
مرز  تایید ایشان است. مهدی به من گفت که حضرت آقا فرموده اند که اسالم حد و
نمی شناسد و این وظیفه ما است که برای یاری هر مسلمانی از جان خویش هم 
بگذریم. شاید این تنها دلیلی بود که قلب من را علی رغم میل باطنی ام آرام کرد. 

دیدم که او هم برای همین عقایدش می جنگد و من هم دیگر مخالفتی نکردم.
همسرتان کی به شهادت رسید؟ کی خبر را به شما دادند؟

بار دوم پنج تیر 92 بود که رفت. پنج روز بعد هم به شهادت رسید. من 
روز شــهادتش تهران بودم و از ماجرا باخبر نبودم. با مادرم رفته بودم. یادم 
می آید آن روز خیلی دلشــوره داشــتم. اصال بیقراری از چهره ام معلوم بود. 
همه علت ناراحتی ام را می پرســیدند. می گفتم دلم برای مهدی شــور می 
زند. خوابهای پریشــان می دیدم و احساس خوبی نداشتم . مادرم می گفت 
صلوات بفرســت و آرام باش. از خانم دوســت مهدی خواستم تا خبری از او 
برایم بگیرد. به من گفتند که پای مهدی زخمی شده است. خودت را برسان 

اهواز. چند روز بعد برگشتیم.
وارد کوچه که شدم پر از جمعیت بود. اولین صحنه را که دیدم شوکه شدم. 
پدرم با لباس مشکی ایستاده بود و تا چشمش به من افتاد زد زیر گریه. همه 
داد و فریاد می کردند،اما من در تمام مدت شــوکه بودم و گریه نمی کردم. 

همه یک کاری می کردند که من گریه کنم) بغض و گریه همسر شهید...(
همسرتان وقتی می خواست برای آخرین بار برود به شما چیزی نگفت؟

می گفت بعد از شــهادت من صبور باش. بیقراری و گریه من را دوســت 
نداشــت. حتی به من گفت بعد از شهادت من حق نداری زیاد شلوغ کنی یا 
بر سر و صورتت بزنی آن هم جلوی نامحرم. فقط گریه کن، آن هم کم. من 

هم در تمام مراسم او وصیتش را انجام دادم. جلوی جمع گریه نمی کردم.
به عنوان آخرین نکته، حرفی اگر دارید، بزنید؟

سوریه که بود برای آخرین بار به من زنگ زد و تلفنی چند دقیقه با من 
صحبت کرد. مدام صحبت والیت را مطرح می کرد و فرمانبرداری از حرف های 
آقا را به من ســفارش می کرد. می گفت تنها مسیر زندگی شما خط والیت 
اســت. آقا هر چه گفت همان را انجام بده نه کمتر و نه بیشــتر. فایل صوتی 
حرف هایش را هنوز دارم و هر چند وقت یک بار گوش می دهم. ببینید مهدی 
و امثال او چقدر برای پیروی از والیت تاکید داشــته اند که حتی در آخریت 

صحبت هایشان هم آن را رها نمی کردند.
دو ســال از شهادت ایشــان می گذرد. این دوسال به شما چه 

گذشته است؟
بعد مهدی در زندگی من خالیی ایجاد شده است که هیچ چیزی نمی تواند 

جا آن را پر کند. 
تا به حال خواب همسرتان را هم دیده اید؟

زیاد، خیلی زیاد. مثال محل کار ما باغچه ای دارد که پر از گل های رنگارنگ 
و زیباست. یک روز که کارم تمام شده بود و داشتم این گلها و منظره زیبا را 
نگاه می کردم، چند تا عکس هم گرفتم. یک لحظه از دلم گذشــت که کاش 
مهدی هم این جا بود و من با این منظره زیبا از او عکس می گرفتم. همان 
شب یکی از فامیل های مهدی خواب او را دیده بود که در خواب به او گفته 
بود بروید و به اسماء بگویید من اینجا در بهشت خانه ای دارم از گل. این قدر 

این خانه قشنگ است! بگویید دلتنگ من نباشد.
 یک بار دیگر هم خودم خواب دیدم که ایشــان از ســوریه دارند می 
آیند و خیلی هم شــاد و خوشحالند و من دارم به سوریه می روم در راه 
به همدیگر رسیدم. ایشان ماموریتشان تمام شده بود و ماموریت من تازه 

شروع شده بود.


